คำแนะนำจำกที่ประชุมผู้เชี่ยวชำญด้ ำนวัคซีนไข้ เลือดออก ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนสมำคมโรคติดเชือ้
ในเด็กแห่ งประเทศไทย สมำคมโรคติดเชือ้ แห่ งประเทศไทย กรมควบคุมโรคสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำศูนย์ วิจัยและพัฒนำวัคซีนมหำวิทยำลัยมหิดลศูนย์ วัคซีนมหำวิทยำลัยมหิดล
ในวันที่ 7 ธันวำคม 2560

การประชุมในวันนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้ อมูลใหม่ที่ได้ รับการเผยแพร่เบื ้องต้ น จากโครงการวิจยั
โดยผู้ผลิตวัคซีนไข้ เลือดออก ซึง่ อาจเกี่ยวข้ องกับการใช้ วคั ซีนไข้ เลือดออกให้ มีความปลอดภัยและเหมาะสม
จากการร่วมพิจารณาข้ อมูลโดยละเอียด ที่ประชุมมีข้อสรุปเพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่แพทย์ในเวชปฏิบตั ทิ ี่จะต้ อง
ใช้ วคั ซีนนี ้ดังต่อไปนี ้

1. ข้ อมูลใหม่ เกี่ยวกับวัคซีนไข้ เลือดออก Dengvaxia ที่ผลิตโดยบริษัทซำโนฟี่ ปำสเตอร์ มีเนือ้ หำ
อย่ ำงไรบ้ ำง
จากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 (Phase 3 clinical trial)ในอาสาสมัครที่อายุ 9-16 ปี ใน 5 ประเทศ
ในเอเชียจานวนกว่า 10,000 ราย (การศึกษา CYD14) และ 5 ประเทศในละตินอเมริ กาจานวนกว่า 20,000
ราย (การศึกษา CYD 15) พบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุม่ อาสาสมัครส่วนน้ อยประมาณ 4,000 รายที่มีการ
ตรวจเลือดว่ามีการติดเชื ้อก่อนการฉีดวัคซีนหรื อไม่ (ตรวจโดยการใช้ วิธี 50% plaque reduction
neutralization assay: PRNT50) พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในผู้ที่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อนที่
จะได้ รับวัคซีนร้ อยละ 82 แต่ประสิทธิภาพในผู้ที่ไม่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อนมีเพียงร้ อยละ 52
เพื่อศึกษาผลกระทบของการติดเชื ้อก่อนการฉีดวัคซีนไข้ เลือดออดให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ผู้ผลิตจึงได้
ทาการศึกษาเพิ่มเติมโดยสุม่ ตัวอย่างเลือดมาจากอาสาสมัครที่อาจไม่ได้ มีการเก็บเลือดก่อนฉีดวัคซีน แต่มีการ
เก็บในเดือนที่ 13 (ซึง่ เป็ นเวลาที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ ว) จากการศึกษา phase 3 (CYD14+CYD15) และใน
phase 2b (CYD23/57) ประมาณ 3,300 ราย โดยนาเลือดดังกล่าวมาตรวจหา anti-NS1 antibody ซึง่ เป็ น
วิธีการตรวจแบบใหม่ที่พฒ
ั นาโดยทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัย Pittsburgh, USA เนื่องจากวัคซีนนี ้เป็ น chimerix
yellow fever vaccine backbone จึงไม่มี NS-1 antigen ของไวรัสเด็งกี่ ดังนันผลตรวจที
้
่เป็ นบวก (คือ > 9
EU/ml) หมายถึงการเคยมีการติดเชื ้อตามธรรมชาติไม่ได้ เกิดจากการฉีดวัคซีน ซึง่ เมื่อนาผล anti-NS1

antibody มาเทียบกับการตรวจโดยใช้ PRNT50 พบว่าจะมีโอกาสเกิด false negative ได้ เพียงร้ อยละ5 แต่มี
โอกาสเกิด false positive ได้ ประมาณร้ อยละ 30
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ผลการตรวจ anti-NS1 antibody ในเดือนที่ 13 มาปรับร่วมกับปัจจัยอื่น
เพื่อคาดเดาว่า อาสาสมัครน่าจะเคยมีการติดเชื ้อมาก่อนได้ รับวัคซีนหรื อไม่ พบว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนใน
การป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลือดออกและการป่ วยไข้ เลือดออกรุนแรงในอาสาสมัครอายุ 9-16 ปี ที่
เคยมีการติดเชื ้อมาก่อนใกล้ เคียงกับการวิเคราะห์ข้อมูลเดิมซึง่ วิเคราะห์โดยใช้ การตรวจ PRNT50 แต่ใน
อาสาสมัครที่ไม่เคยมีการติดเชื ้อมาก่อนพบว่า เมื่อฉีดวัคซีนแล้ วมีความเสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาลจาก
ไข้ เลือดออกมากขึ ้น 1.4 เท่า (HR=1.412, 95%CI=0.743-2.682, p=0.287) และเสี่ยงต่อการเป็ นไข้ เลือดออก
แบบรุนแรง (ซึง่ ครอบคลุม DHF ทุก grade และsevere criteria อื่นๆ) มากขึ ้น 2.4 เท่า (HR=2.435
95%CI=0.472-12.559, p=0.263) เมื่อเทียบกับการฉีดยาหลอก ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนี ้พบว่า
ผู้ป่วยที่เป็ น severe dengue นันเป็
้ น DHF grade I และ II ทังหมด
้
เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในอาสาสมัครที่
ไม่เคยติดเชื ้อมาก่อนและได้ รับวัคซีนเทียบกับผู้ที่ได้ ยาหลอกพบว่า ความเสี่ยงที่จะนอนโรงพยาบาลเพราะ
ไข้ เลือดออกที่เพิ่มขึ ้น เริ่มเกิดขึ ้นหลังเดือนที่ 30 ของการเริ่มฉีดวัคซีน

2. ผู้ท่ ไี ม่ เคยติดเชือ้ มำก่ อนแต่ ได้ รับวัคซีนและภำยหลังต้ องนอนโรงพยำบำลจำกไข้ เลือดออกมีควำม
รุ นแรงมำกกว่ ำผู้ท่ ไี ม่ ได้ ฉีดวัคซีนหรื อไม่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของอาสาสมัครรวมทัง้ 3 การศึกษา มากกว่า 30,000 ราย พบว่าผู้ที่นอน
โรงพยาบาลจากไข้ เลือดออกไม่วา่ จะเคยได้ รับวัคซีนหรื อได้ รับยาหลอก มีความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจ anti-NS1 antibody มีจานวนผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะ
ไข้ เลือดออกค่อนข้ างน้ อย ซึง่ ไม่เห็นความแตกต่างของความรุนแรงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ ช่นกัน

3. ควำมเสี่ยงต่ อกำรนอนโรงพยำบำลเพรำะไข้ เลือดออกจำกวัคซีนคุ้มกับประโยชน์ ของวัคซีนไหม
เมื่อนามาคานวณโอกาสที่จะเกิดโรคจากการศึกษาสรุป risk/benefit ในภาพรวมได้ ดงั นี ้ คือ

- ในผู้ที่เคยติดเชื ้อมาก่อน (seropositive) 1,000 คน เมื่อฉีดวัคซีนจะป้องกันการนอนโรงพยาบาลจาก
ไข้ เลือดออกได้ 15 คนและป้องกันไข้ เลือดออกรุนแรง (ซึง่ หมายรวมถึง DHF grade I, II, III, IV, และ severe
dengue อื่นๆ) ได้ 4 คน ในเวลา 5 ปี
- ในผู้ที่ไม่เคยติดเชื ้อมาก่อน (seronegative) 1,000 คน เมื่อฉีดวัคซีนจะทาให้ มีโอกาสเพิ่มการนอน
โรงพยาบาลจากไข้ เลือดออก 5 คนและเพิ่มการเป็ นไข้ เลือดออกรุนแรง (ซึง่ หมายรวมถึง DHF grade I, II, III,
IV, และ severe dengue อื่นๆ) 2 คน ในเวลา 5 ปี

4. ในเวชปฏิบัตสิ มควรตรวจเลือดก่ อนฉีดวัคซีนเพื่อดูว่ำเคยติดเชือ้ มำก่ อนหรื อไม่
จากการศึกษาทังหมดที
้
่กล่าวมา ใช้ PRNT50 (ซึง่ เป็ นการตรวจมาตรฐาน ผลบวกคือไตเตอร์ >1:10
ต่ออย่างน้ อย 1 serotype) และ anti-NS1 antibody (ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่) ทัง้ PRNT และ anti-NS1 antibody
เป็ นการตรวจที่ไม่มีในเวชปฏิบตั ิ ส่วนการตรวจที่มีใช้ ทวั่ ไปเพื่อการวินิจฉัยนัน้ ส่วนใหญ่ใช้ ELISA IgG ซึง่ มัก
ไม่มีความไวเพียงพอในกรณีที่ตดิ เชื ้อมานานแล้ วจนมีไตเตอร์ ต่า หากตรวจ ELISA ได้ ผลบวก อาจช่วยบอกได้
ว่าน่าจะเคยมีการติดเชื ้อมาก่อน แต่ถ้าได้ ผลลบจะไม่สามารถบอกได้ แน่นอนว่าเคยมีการติดเชื ้อมาก่อนหรื อไม่
และยังไม่มีข้อมูลการศึกษาว่าชุดตรวจที่มีใช้ ในเวชปฏิบตั ิในปัจจุบนั ชนิดใดมีความแม่นยาเพียงใดเมื่อเทียบกับ
PRNT50 ดังนัน้ จึงไม่แนะนาให้ ทาการตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีนหากไม่มีชดุ ตรวจที่เหมาะสม และหากจะตรวจ
โดยการใช้ ELISA ก่อนฉีดวัคซีน ควรอธิบายการแปลผลก่อนเสมอ นอกจากนี ้ ควรซักประวัติการเคยเป็ น
ไข้ เลือดออกมาก่อนเสมอ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงต่อไป

5. หำกไม่ ตรวจเลือดก่ อนฉีดวัคซีนจะประเมินควำมเสี่ยงของผู้รับวัคซีนได้ อย่ ำงไรและควรจะแนะนำ
ให้ ฉีดวัคซีนหรือไม่
จากข้ อมูลที่มีการตีพิมพ์ ของการศึกษา phase 3 ในภาพรวม โดยไม่คานึงถึง serostatus ก่อนฉีด
เพราะไม่มีการตรวจเลือดก่อนฉีดเป็ นส่วนใหญ่ พบว่าในกลุม่ ประชากรอายุ 9-16 ปี วัคซีนสามารถลด
ไข้ เลือดออกที่มีอาการ (symptomatic virologically confirmed dengue) ได้ ร้อยละ 65.6 (95% CI: 60.7–
69.9) ป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลือดออก (hospitalized virologically confirmed dengue) ได้ ร้อย
ละ 80.8 (95% CI: 70.1–87.7) และป้องกันไข้ เลือดออกรุนแรง (severe dengue) ตาม IDMC definition ได้

ร้ อยละ 93.2 (95% CI: 77.3–98.0) และจากการติดตามจนถึง 5 ปี อัตราการนอนโรงพยาบาลและเกิด severe
dengue ในกลุม่ ที่ฉีดวัคซีนยังน้ อยกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
แต่จากผลการศึกษาใหม่ที่เพิ่มเติมนี ้ ทาให้ เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในกลุม่ ย่อยที่ไม่เคยติดเชื ้อ
มาก่อนฉีดวัคซีน ซึง่ จะมีสดั ส่วนน้ อยในพื ้นที่ที่มีความชุกของโรคสูงและในผู้ใหญ่เพราะมักเคยมีการติดเชื ้อมา
ก่อนแล้ ว จึงควรมีการให้ คาแนะนาถึงประโยชน์และความเสี่ยงของวัคซีนให้ ชดั เจนก่อนตัดสินใจฉีดวัคซีนทุก
ครัง้ ยกตัวอย่างเช่น ในพื ้นที่ที่มีอตั ราการติดเชื ้อ (seroprevalence) ในกลุม่ ผู้ที่จะฉีดวัคซีนสูง เช่นที่
ทาการศึกษาที่ราชบุรีโดยใช้ PRNT50 พบ seroprevalence ประมาณ 80% ในเด็กอายุ 9 ปี ดังนันหากฉี
้
ดใน
เด็กกลุม่ นี ้ 1,000 คนโดยไม่ได้ ตรวจเลือดและติดตามไป 5 ปี จะมีโอกาสที่จะเป็ นผู้ที่มีการติดเชื ้อมาก่อนแล้ ว
800 คนทาให้ ปอ้ งกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลือดออกได้ ประมาณ 12 รายและมีโอกาสที่จะเป็ นผู้ที่ไม่เคย
ติดเชื ้อมาก่อน 200 ราย ซึง่ อาจทาให้ มีความเสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาลจากไข้ เลือดออกเพิ่มขึ ้น 1 รายเป็ น
ต้ น แม้ การคานวณประโยชน์ของการป้องกันจะมีคา่ ที่สงู กว่าความเสี่ยง แต่ผ้ ทู ี่จะรับวัคซีนต้ องเข้ าใจและ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นด้ วย ในพื ้นที่ที่มีอตั ราการเกิดโรคต่าประโยชน์จะลดลงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
แต่ถ้าเป็ นกลุม่ ที่นา่ จะมีอตั ราการติดเชื ้อมาก่อนแล้ วสูง โดยเฉพาะผู้ใหญ่ซงึ่ พบอัตราการติดเชื ้อมาก่อนแล้ ว
มากกว่า 90% ในทุกการศึกษาที่ใช้ PRNT50 ย่อมจะมีสดั ส่วนของประโยชน์ปอ้ งกันโรคที่มากกว่าความเสี่ยง
เพิ่มมากขึ ้น
ในประเทศไทยการศึกษา seroprevalence ยังไม่ครอบคลุมทุกพื ้นที่ การศึกษา seroprevalence โดย
ใช้ การตรวจแบบ ELISA IgG/IgM อาจทาให้ ได้ ผลต่ากว่าความเป็ นจริง แต่การศึกษาที่ใช้ PRNT50 มีน้อยมาก
ยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบการศึกษาในกลุม่ ประชากรที่ไกล้ เคียงกันโดยใช้ วิธีตรวจที่ตา่ งกัน เช่น การศึกษาใน
ผู้ใหญ่ในบุคคลากรทางการแพทย์ที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ อายุ 21-30 ปี พบ PRNT50 positive ประมาณ 90%
แต่การศึกษาโดยในผู้ที่อายุ 17-29 ปี ในกรุงเทพและชลบุรี พบ ELISA IgG positive 64% กลุม่ ผู้ที่อายุมากขึ ้น
จะมีโอกาสพบ seropositive มากขึ ้น ในขณะนี ้กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวัคซีนแห่งชาติกาลังดาเนิน
การศึกษา seroprevalence ในกลุม่ อายุตา่ งๆ ทัว่ ทุกภาคของประเทศ คาดว่าจะได้ ผลเร็วๆ นี ้
แพทย์อาจคาดเดา seroprevalence จากความชุกของโรคไข้ เลือดออกในแต่ละพื ้นที่ ซึง่ สามารถหา
ข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของ สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง แต่ข้อมูลเหล่านี ้เป็ นข้ อมูลทางอ้ อมที่จะมาสะท้ อนถึง
seroprevalence และความแม่นยาขึ ้นอยูก่ บั ความเข้ มแข็งของระบบการรายงานจากพื ้นที่ด้วย

6. ในผู้ท่ เี คยฉีดวัคซีนมำก่ อนแต่ ยังฉีดไม่ ครบ 3 เข็มควรแนะนำให้ ฉีดต่ อจนครบหรื อไม่
ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนมายังไม่ครบ ควรถามประวัตกิ ารเจ็บป่ วยด้ วยโรคไข้ เลือดออกในอดีต หากเคยเป็ น
ไข้ เลือดออกมาก่อนแล้ วก็ฉีดต่อไปได้ จนครบ แต่ถ้าไม่มีประวัตเิ คยเป็ นไข้ เลือดออกมาก่อนหรื อไม่ทราบประวัติ
การเป็ นไข้ เลือดออก ควรได้ รับข้ อมูลเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงหากฉีดครบ 3 เข็มก่อนตัดสินใจว่า
จะฉีดต่อจนครบหรื อไม่ ปัจจุบนั ยังไม่มีข้อมูลในเรื่ องประโยชน์และความเสี่ยงหากฉีดไม่ครบ 3 เข็ม

7. วัคซีนนี ้ มีรำยงำนทำให้ เกิดผลข้ ำงเคียงรุนแรงได้ หรือไม่ นอกเหนือจำกปั ญหำที่กล่ ำวถึงในข้ ำงต้ น
จากรายงานการใช้ วคั ซีน ทังในช่
้ วงที่อยูใ่ นการศึกษาในการศึกษาวิจยั ในระยะที่ 1-3 และทีใช้ แล้ ว
มากกว่า 1 ล้ านโด๊ ส ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และแม๊ กซิโก รวงถึงอีกกว่าหมื่นโด๊ ส ที่ใช้ ในประเทศไทย ไม่พบ
ผลข้ างเคียงที่รุนแรง หรื อเหนือความคาดหมายเพิ่มเติม มีรายงานเด็กเสียชีวิต 3 รายในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
หลังจากฉีดวัคซีนนี ้ ไม่นานนัก ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญของฟิ ลิปปิ นส์ ได้ ทบทวนและให้ ความเห็นว่า ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
กับวัคซีน โดยเสียชีวิตจาก โรคหัวใจ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และpontine hemorrhage

8. ควรให้ คำแนะนำผู้ป่วยเพิ่มเติมอย่ ำงไร
การป้องกันไข้ เลือดออกสามารถทาได้ หลายวิธีร่วมกัน ได้ แก่การป้องกันยุงกัดกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ
รวมทังการใช้
้
วคั ซีน วัคซีน Dengvaxia® ยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ อย่างสมบูรณ์ แม้ จะฉีดวัคซีนครบแล้ วก็
ยังสามารถเป็ นโรคได้ ดังนันหากมี
้
อาการสงสัยว่าเป็ นไข้ เลือดออก จะต้ องรี บมาพบแพทย์ไม่วา่ จะเคยได้ รับ
วัคซีนมาก่อนหรื อไม่ก็ตาม
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